
En styrket folkeskole – 10. klasse. 
 
Folkeskolens 10. klasse har gennem flere år været til debat. 
 
Der er stor interesse for uddannelsesvalget i de sidste år af folkeskolen, det skal sær-
ligt ses i lyset af de unges valg mellem gymnasial uddannelse og en erhvervsuddan-
nelse. 
 
Erhvervsuddannelsernes status fortjener at være højere. Ikke alene på baggrund af 
mangel på faglært arbejdskraft, men fordi alle elever har glæde af anvendelses- og 
praksisorienteret undervisning gennem folkeskolen fra 0.-10. klasse.  
Det er ikke enkelt at give erhvervsuddannelserne en højere status. Det kan opnås 
ved at give eleverne mere hjælp til at kvalificere deres uddannelsesvalg. Her spiller 
folkeskolens sidste år og UU-vejledningen en særlig rolle.  
 
Uddannelsesvalget er en stor udfordring for eleverne i folkeskolens ældste klasser 
og det er vigtigt, at eleverne bliver godt rustet til at træffe et velovervejet uddannel-
sesvalg, bygget på personlig afklaring, interesse, motivation og talent. 
Forsker i vejledning Rie Thomsen udtrykker det: ”Det kræver, at eleverne har viden 
om sig selv, om uddannelse og de mange forskellige slags arbejde, som findes, og 
forskellige liv, som kan leves”. Det tager tid at nå dertil, og det kræver undervisning 
og støtte for lærere og vejledere gennem udskolingen. 
 
Det frie valg af uddannelse er et vigtigt princip, men det forudsættes af, at eleverne 
får rum og tid til at mærke verden, afprøve sig selv og reflektere over deres erfarin-
ger, før det giver mening at vælge en ungdomsuddannelse. 
 
Folkeskolens 10. klasse er ”et neutralt sted”, hvor der ikke er udstukket retning, men 
eleverne får mulighed for at styrke deres sociale og faglige kompetencer og bliver 
dermed styrket i valg af ungdomsuddannelse.  
10. klasse er ikke, og skal ikke være, en forskole alene til erhvervsuddannelse. 
 
I Danmarks Lærerforening mener vi derfor, at elevernes ret til at kunne vælge folke-
skolens 10. klasse skal fastholdes, men vi indgår meget gerne i en drøftelse af, hvor-
ledes vi kan styrke folkeskolens 10. klasse, og dermed kvalificere elevernes valg. 
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